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Megbizdsi szerzdd6s
tfrsasdgi r6szesed6shez kapcsol6d6 tulajdonosi jogok gyakorlAsra
m6dositisokkal,egys6ges szerkezetben
amely l6h'ejdtt egyrdszrdl

Magyar Nemzeti Vagyonl<ezeld Zfrtk0r'{ien Miikdtl6 Rdszv6nytfirsasig (sz6khely: 1133
Budapest, Pozsonyi ft 56,; Cg.: 01-10-045784, ad6szdm: 14077340-2-44; statisztikai sz6mjel:
14077340-6420-114-01; kdpviseli: dr. Szivek Norbert vezdtigazgat6), a tov6bbiakban: MNV
Zrt., mint Megblzd
a

m6sr6szr6l

a Biirrtet6s-v6grehajtds Orszfgos Parancsuolcs6ga (sz6khely: 1054 Budapest, Steindl lmre

utca 8', PIR tcjrzsszdm:752028, statisztikai sz6mjel: 15752026-8423-312-01, ad6igazgatirci
azonosit6 sz6m: 15752026-2-51, kdpviseli: Cs6ti Andr6s bv. vez6r6rnagy, otsidgot
parancsnok), a tovdbbiakban: BVOP, mint Megbfzott

ktizcitt (a tovdbbiakban bfnnelyikiik, illetve egyritt: Fdl, Felek), a mai napon, az al1bbi
felt€telek szerint,

El6zm6nyek

Az illlami vagyonr6l sz6l6 2007, 6vi CVL torv6ny (a tov6bbiakban: Vtv.) alapjdn az 1llami
vagyon felett a Magyar Allamot megilletd tulajdonosi jogok 6s kiitelezettsegeklsszess6g6t
tdrv6ny vagy a miniszteri tendelet6nek elt6r6 r'endelkez6se hi6ny6ban I a, MNV Zrt.
gyakorolja

A nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. tcirvdny (a tovfbbiakban: Nvt.) 2012. jrinius 30.
napjdn hat6lyba 16pett 8. $ (7) bekezddse szerint gazdasfigi tfrsas6gban fenuf,lt6
allami
tttlajdonban l6v6 thrsasfigi rfuzesed6s nern lehet vagyonkezelds tfrgya. A t6rsas6gi
rdszesed6s tulajdonosi joggyakorl6ja nev6pen ds helyett mds szem6ty meg=Utzesorr
alapul6
meghatalmazissal j6r'hat el a tulajdonosi jogok eg6sz6nek vagy megh athtozott r6sz6nek
gyakoll6sa sor6n. Meghatalmazhskizfullag a 3. g (t) bekezdes 19, pon[Abutt
meghat6rozott
Az Ntv. 18. g-6nak (7) bekezd6se szerint 2012. j{rlius 1, napjAt
onban l6vd t6rsasdgi rdszesed6sek tekintetdber a tulajdonosi
trejcitt szerz6d6seket 2e12. december 37-ig az Nvt. S: g (7)
bekezd6s6b en fo glaltaknak megfelel6 en m6clositani kel l.

Fglek meg6llapftj6k, hogy kcizcitttlk 2012. jfilius 1, napj6t megel<izoen l6trejcitr
6l1ami
tulajdonban l6v6 t6rsas6gi rdszesecldshez kapcso16d6 tuiajdono"si jogok gy"tortar6t
a
Megbizott r6sz6re t".ttt,.6je tev6 vagyonkeieldsi (hasznosit6si) szev6d6s,
amelynek
megsztintet6s6vel egldejiileg, a kordbban vagyonkezelt (hasznositott)
r6szesed6sekkel
ott r6szdr6l tcirt6rr.o folyamatos ell6tds6nak biztosit6sa
megvfltozott jogi szab|ryozilsnak megfel el6en az szr-

Az MNV Ztt.Igazgat6s6ga a 44612013, (VI. 17.) IG, sz, ltatirozathval donrcitt a2013,janu6r
30. napj6n rnegkdtcitt SZT-39.159 sz6mri Megbiz6si szerz6dds (a tovdbbiakban: Megbizasi
Szerz6dds) nrodosit6s6r6l az aldbbi okok nriatt: A Megbizdsi Szerzodes 2,2.2 potiti6bun
felti.jntetett Abrdrnd-Textil Kft. (sz6khely: 3980 S6loraljaujhely, Kazinczy u, 35.,
cdgjegyzdkszdm: 05-09-003147110) 6s a 2.2.3 pontjilban megjel<ilt Kalocsai Korifekcidipari
Kft. (sz6khely: 6300 Kalocsa, Szent Istvfn kir6ly u.26., clgSegyztksz6rn: 03-09-1027Sg) ta
tov6bbiakban: Jogelodcikl cisszeolvad6s folytdn tcirtdn6 6talakui6s miatt rnegsziintek. Erre
tekintettel a Jogel6ddk tdrldse 6s a jogutod Adorjdn-Tex Kft. 6llarni tulajdoiri r.dszeseddse
feletti tulajdonosi jogok gyakorl6sdval sztiks6gess6 r,iilt a Megbizdsi szerz6dds kiegeszitdse,

Aztr[NVZtr. Igazgakisdga 717/2014, (XILIt.) IG sz haldrozqttitcrl diitrti)tt a 2013. oktdber
21, napidn ruegkiitiitt S2T-41,645 szdmfi ,,Megbiztisi szerzdtlds trirsosdgi rdszeserldshez
kapcsolddd tulaidonosi iogok glakorldsra mddositdsokkal egysdges szerkezetben', ttirgyrt
dokumentum (t tovdbbinkban: Megbizcisi Szerzfldds) nuidos{tristifil nz aldbbi okok nilatt: az
MNV Zrt' Igazgatdstiga 717/2014. (ru1.11,) IG sz, hatdrozatdtal hozzdjdt.ult qlthoz, hogy a
Biintetds+'6greltaitds Orszigos Parancsnokstigtt Bv, Holding Korldtolt Feletdssdgii
Tdtsasdgot megalap[tsa, 6s diintdtt otdl, hogy a Tdrsasdg feleil o trirsctsrigf riszesetl1shez
kapcsolddd tulaidonosi iogokat az MNV Zn, nevdben is helyett megbizdson altpuld
nteghatalntazdssal a BiintetCs-tigrehajtds Orszdgos Parancsnoksdgo gyakotolj a Ttirsasdg
Cdgb{r6sdgi bejegyx{sf1 kiivetden,
A nuidositrisoka( jelen egJ'sdges szerkezetbe foglnlt tlokumentum fdtkdvdr ddlt betiitfuussnl
tartalmazza" A nfidosltds a Megbfzrisi Szerzddis eg,db rendelkezdseit nem €rinti.
1.

A

1.1

,

szet'z6d6s cdlja

Jelen Szet'zodds cdlja, hogy az Nvt. 7. $-6ra 6s a Vtv, 2. $ ( I ) bekezddsdre figyelernurel
Megbizott az Nvt. 8, $ (7) bekezddsdben foglaltaknak rnegfeleloen, Megbiz6 ner,6ben 6s
lrelyett, a jelen Szerzoddsben foglalt kolldtoziisokkal a jelen szerzodds thrgyAt kepezo
R6szesed6sekhez kapcsol6d6 tulajdonosi jogokat (tagsdgi jogokat) gyakorolhassa,
valatnint az ilIlarni vagyoll meg6r,6sa, hatdkony 6s gazdasdgos rntikcidtetdse, tovdbb6 az
dllami ds kcjzfeladatok ell6t6sa a jogszab6l)'i t"ud"tO"zdseknek megfeleloen biztositott
legyen.

2. Aszerzdd6s tdrgl'a

2.1, A jelen szetz6dds tfugya a 2,2.

pontban r6szletesen rneghatfrozott Tdrsas6gokban a
Magyar Allarnot rnegillet6, az MNV Zrt. rdbizott vagyon6ba tartoz6 rnindenkori
t6rsas6gi r6szesed6sek felett a tulajdorrosi jogok gyakorldsdval kapcsolatos, jelen
szerzoddsb en meghatdrozott feladatok ellAt6sanak szabdlyozdsa.

2.2,

A jelen szerz6dds titg5,irt kdpez6 T6rsasSgok es azok jelen szerz6dds hat6lybaldpdsekor'
6llami tulajdonban lev6 R6szesed6seinek adatai:

2.2,1, C6gn6v: Adorjdn-Tex Konfekci6ipari Termel6 6s
Fele16ssdgti T6r'sasdg

Riividitctt c6gn6v: Adorj6n-Tex Konfekci6ipali Kft
Sz6khely: 6300 Kalocsa, Szent Istvdn kirily u. 26.
C 6gi

egyz6ksz 6 m : 03 -09 - 126499

Tiirzst6ke (alapt6ke) iisszege: 100.000 eFt
Allanri tulajdorrf tiirzsbet6t iisszege: 100,000

e

Ft

.

Kereskedelmi Korldtolt

Allanri tulajdonf tiirzsbetdt tulajdoni ar6nya: 100%
Attanri tulajdonf r6szesed6s legutols6 nyilvfntartdsi 6rt6ke: 239.668

e Ft

Megbizott 6ltal elldtott kiizfeladat(ok), amelynek ell6tfsa c6ljfb6l ttirt6nik a
A btintetes-v6grehajt6si szervezetrril sz6l6 1995. dvi
CVII. tv. (Bv. tv.) 2. $ (5) bekezdds alapjdn a fogvatarlottak kcitelez6
foglalkoztatdsdra letrehozott gazdAlkod6 szelvezetek bv. szervek. A fogvatartottak
R6szesed6s hasznositfsa:

tnunk6ltat6s6t a biintet6sek 6s intdzkeddsek v6grehajt6sfr'61 sz6l6 1979. 6vi 11. tvr.
szabadsdgveszt6s sordn v6gr:ehajtand6 feladat a rnunk6ltat6s.

2,2,2, C6gn6v: Duna-Mix Ipari Kereskedelmi ds Szolg6ltat6

a

Kor'16tolt Felel6ssegti

Tdrsas6g

Riividitett c6gn6v: Duna-Mix Kft.
Szdkhelv:2600 V6c, Barabds Mikl6s u. 1,
Cdgi egyz6kszdm: 13 ^09 -067 928
Tiirzst6ke (alaptdke) iisszege: 56.290 e Ft
Allami tulajdonri tiirzsbetdt tisszege: 56.290 eFt
Allami tulajdonri ttirzsbetdt) tulajdoni ardnya: 100%
Allami tulajdonri rdszesed6s legutols6 nyilvr{ntartisi 6rt6ke: 56.290 eFt
Megbizott 6ltal ellftott kiizfeladat(ok), amelynek ell:itfsa c6ljfb6l tiirtdnik a
R6szesed6s hasznosft6sa: A biintetds-vegrehajt6si szervezetr<jl sz6l6 1995. dvi
CVII. tv. (Bv. tv,) 2. S (5) bekezd6s alapjfn a fogvatattottak kcitelezri

foglalkoztat6sdla l6trehozott gazd6lkod6 szervezetek br,, szenek, A fogvatartottak
rnunk6ltat6s6t a biintet€sek 6s int6zked6sek vdgrehajt6sdr6l sz6l6 1919. 6vi 11. tvr'. a
szabads6gveszt6s sor6n vdgreh aj tand6 feladat a rnunk6ltatf s.

2.2.3. C6gn6v: Nagyfa-Alftild

Mez6gazdasdgi ds Vegyesipari KorlStolt Felel6ssdgti

Tfusas6g

Riividitett c6gn6v: Nagyfa,Alfiild Kft

.

Sz6khely: 6724 Szeged, Cselzy Mihrily u, 11.
Cdgi egyzdkszd m : 06-09-002808
Tiirzstdke (alaptdkc) iisszege: 115,000 e Ft
Allami tulajdonri tiirzsbetdt iisszege: 115.000 e Ft
Allanri tulajdonf tiirzsbet6t tulajdoni ar6nya: 100%
Altami tulaidonri r6szesed6s legutols6 nyilvfntartisi 6rt6ke: 115,000 e Ft

Megbfuott 6ltal ellAtott kiizfeladat(ok), amelynek ell6t6sa c6ljfb6l tiirt6nik a
R6szesed6s hasznositfsa: A btintetds-v6grehajtdsi szervezetrdl sz6l6 1995. 6vi
CV[. tv. (Bv. tv.) 2. $ (5) bekezdds alapjdn a fogvatartottak kdtelez6
foglalkoztatds6ra l6treliozott gazd6lkod6 szelezetek bv. szelvek. A fogvatartottak
munkdltatds6t a biintetdsek 6s intdzked6sek v6grehajt6s6r6l s2616 1979.6vi I L tvr, a
szabadsdgveszt6s sor6n v6greliaj tand6 felad at a rnunkdltatds.

2.2.4. C6gn6v:

Ipoly Cip6gy6r Teunel6 ds Szolg6ltat6 Korldtolt Felel6ssdgti Tdtsas6g
Riividitett c6gn6v: Ipoly Cip6gy6L Kft.
Sz6khcly: 2660 Balass agyarmat, Mad6ch u, 2.
Cdgjegyz6kszf m: I 2-09-001 968
Tiirzstdke (alaptdke) tisszege: 279.000 e Ft
Attami tulajdonri ttirzsbet6t iisszege: 279,000 e Ft
Atlami tulajrlonri tiirzsbet6t tulajdoni ar6nya: 100%
Ailami tulajdonrl rdszescd6s legutols6 nyilvdntartfsi 6rt6ke: 279.000 e Ft

Megbizott 6ltat ellftott kiizfeladat(ok), amelynek ell6t6sa c6ljdb6l tiirt6nik a
R6szesedds hasznosit6sa: A bi.intet6s-vdgrehajtdsi szervezetr6l sz6l6 1995. dvi
CV11. tv. (Bv. tv.) 2. $ (5) bekezdes alapjdn a fogvatarlottak kdtelez6
foglalkoztat6s6r'a l6trehozott gazd|lkod6 szervezetek bv. szervek. A fogvatartottak
rnunk6ltat6s6t a bi.intet6sek 6s int6zked6sek v6grehajt6sdr6l sz6l6 1979,6vi 11. tvr,
szab ad sd gvesztds sotdn v6grehajtand6 feladat a rnunk6ltat6s.

a

2.2.5. C6gn6v: Budapesti Faipari Tennel6,

Kereskedelmi Korldtolt Feleltissdgii T6rsas6g
BUFA
Kft.
Rijviditett cdgn6v:
Sz6khely: 1108 Budapest, Kozma u. 13.
C6gj egyz6kszdm : 0I -09 -269 450
Tiirzst6ke (alaptdl<e) iisszege: 278.79Q eFt
AUami tulajdonfi tiirzsbet6t iisszege: 278.790 eFt
Attami tulajdonfi tiirzsbetdt tulajdoni arfnl'a: 100%
Attami tulajdonrft r6szesed6s legrrtols6 nyilvintart6si 6rt6ke: 278.790 eFt

Megbizott 6ltal ell6tott kiizfeladat(ok), amelynek ellitisa c6ljfb6l tiirt6nik a
R6szesccl6s hasznosftisa: A biintetds-vdglehajtdsi szett'ezetrdl sz6ld 1995, dvi
CVIL tv. (Bv. tv.) 2. $ (5) bekezdds alapj6n a fogvatartottak kotelezo
fbglalkoztatiisdra l6trehozott gazdSlkod6 szervezetek bv. szervek. A fogvatartottak
rnunk{ltatds6t a biintetdsek 6s intdzked6sek v6greirajtas6r6l sz6l6 1979, evi 1 1. tvr. a
sz abad

2.2.6.

s6gv esztds so r6u r'6grehajtand6 feladat a rnunkdltatds.

C6gn6v: Sopronkdhidai Ipali 6s Szolgdltat6 Korl6tolt Felel6ss6gti
Riividitett c6gn6v: Soprorrk6hidai Kft

T6rsas6g

.

Sz6khety: 9407 Sopronk6hida, Pesti Barnabds u' 25.
C6giegyz6kszf m: 08-09-003769
Tiirzst6ke (alapt6ke) iisszege: 267.550 e Ft
Attomi tulajdonti tiirzsbet6t iisszege: 267 .550 eFt
Allami tulajtlonri tiirzsbetdt tulajdoni arfnya: 100%
Attamt tulajdonti r6szesedds legutols6 rryilvdntartfsi 6rt6ke: 267.550 eFt

Megbizott Altal cllftott kiizfeladat(ok), anrelynek ellftfsa c6li6b6l tiirt6rrik a
R6sicsed6s hasznosit6sa: A biintetds-vdgrehajt6si szervezetr'61 sz6l6 1995' 6vi
CV11, tv, (Bv. tv.) 2. $ (5) bekezdds alapj6n a fogvatartottak kotelez6
foglalkoztat6s6ra ldtrehozot't gazd6lkod6 szelvezetek bv. szervek. A fogvatartottak
rnulk6ltat6s6t a biintetdsek 6s intdzked6sek vdgrehajt6sdr6l s2616 1979. 6vi 1 1, tvr. a
szabad s6gvesztds sor6n v6grehajtand6 feladat a rnunk6ltat6s.

2.2.7. C6gn6v:

Durra Papir Ter:rnel6 Keleskedelmi ds Szolg6ltat6 Kolldtolt Felelossdgil

Tdrsasdg

Rdviditett cdgndv: Duna Papir Kft,
Sz6khely: 2316 Tokol, R6ckevei u. 6.
C6giegvz6kszinr: 1 3-09-06793 I
Tiirzstdke (alapf6ke) iisszege: 88.470 e Ft
Allami trrlajdonri tiirzsbet6t iisszege: 88.470 e Ft
Attami tulajdonri tiirzsbet6t tulajdoni arfnya; 100%
A[anri tulajdonri r6szesed6s legutolsrf nyilvfntartfsi 6rt6ke: 88,470 e Ft

Megbizott 6ltal ellftott kiizfeladat(ok), amelynek ell:itfsa c€ljdb6l tiirt6nik a
R6szesedds hasznositfsa: A btintet6s-vdgLehajt6si szervezetr6l sz6l6 1995. dvi
CVII. tv. (Br,. tv.) 2. $ (5) bekezd6s alapj6n a fogvatarlottak kcitelez6
foglalkoztatiis6ra ldtrehozott gazd6lkod6 szelezetek bv. szervek. A fogvatartottak
rnunkAltatdset a bi.intet6sek 6s int6zkeddsek v6glehajt6srir6l sz6l61979.6vi 11. tvr. a
szab ads6gveszt6s sor'6n

2.2,8, C6gn6v:

v6glehajtando feladat a munk6ltat6s.

Nostra Vegyesipari Kereskedehni 6s Szolgditat6 Koll6tolt Felel6ssdgii

T6rsas6g

Riividitett cdgn6v: Nostra Kft.
Sz6khell': 2629 Mdtiatosztra, P6losok tere 1.
C6gj egyz6kszf m: 13 -09 -067 926.
Tiirzstdke (alapt6ke) iisszege: 59.270 eFt
Allami tulajdonri tiirzsbet6t iisszege: 59.270 eFt
Allanil tulajdonri tiirzsbetdt tulajdoni arfnya: 100%
AUanri tulajdonrir rdszesed6s tegutots6 nyilvfntartdsi 6rt6ke: 59.270 eFt

Megbizott 6ltal ell6tott kiizfeladat(ok), amelynek etl6t{sa c6ljfb6l tiirt6nik a
Rdszesed6s ltasznosit6sa: A biintetds-vdglehajt6si szervezetr6l sz6l6 1995. dvi
CVII. tv. (Bv. tv,) 2. S (5) bekezd6s alapj6n a fogvatartottak kcitelezo
foglalkoztat6sdra l6trehozott gazd6lkod6 szervezetek bv. szervek, A fogvatartottak
murikdltatds6t a btintetdsek 6s intdzked6sek v6grehajt6shr6l sz6l6 1979. 6vi I
szabadsdgv eszt6s sor6n vdgrehaj tand6 feladat a rnunk6ltatds.

2,2.9. Cdgn6v: Allarnpusztai

Mez6gazdas6gi

l. tvr, a

ds Kereskedehri Kor'l6tolt Fele16ssegti

Tdrsas69

Riividltett c6gn6v: Allarnpusztai Kft.
Szdkhely: 6327 Allarnpuszta
C6gj egyz6ksz6m: 03-09- I 02802
Ttirzstdke (alaptdl<e) iisszege: 725.000 e Ft
Allanri tulajdonri tiirzsbetdt iisszege: 725.000 e Ft
Allami tulajdonf ttirzsbetdt tulajdoni arr{nya: 100%
Allami tulajdonrfi rdszesedds Iegutols6 nyilvfntalt6si 6rtdke: 725.000 e Ft
Megbizott 6ltal ellitott kiizfeladat(ok), amelynek ellftdsa c6lj6b6l tiirt6uik a

A

biintet6s-v6grehajtdsi szenezetr6l sz6l6 1995. 6vi
CVII. tv. (Bv, tv.) 2. $ (5) bekezd6s alapj6rr a fogvatartottak kdtelezo
foglalkoztatdsdra letrehozott gazd6lkod6 szervezetek bv, szervek. A fogvataltottak
rnunkdltatdsdt a biintetdsek 6s int6zkeddsek vdgrehajt6sir6l szol6 1979.6vi ll. tvr. a
szabads6gveszt6s sor6n vdgrehajtand6 feladat a rnunk6ltat6s.
R6szesed6s hasznositfsa:

Z.Z,l0. C6gndv: Annamajori Mez6gazdasdgi €s Keleskedehni Korl6tolt

Feleldssdgti

Tdrsasdg

Riividitett c6gndv: Annamajori Kft
Sz6khely: 247 | Barccska, Amarnajor
.

Clglegy z6ksz 6 m : 07 -09- 003 060
Tiirzst6ke (alapt6l<e) iisszege: 277.Q70eFt
Ailami tulajdonri ttirzsbet6t iisszege: 277.070 eFt
A[anri tulaidouri ttirzsbct6t tulajdoni arfnya: 100%
Attami tulajdonrfi rdszesed6s legutols6 nyilv6ntartisi 6rt6ke: 277.070 eFt

Megbizott 6ltal ell6tott kiizfeladat(ok), anrelynek ell6t6sa c6ljfb6l tiirt6nik a
R6siesed6s hasznosftfsa: A biintetds-i,dgrehajtdsi szervezetr6l s2616 1995. evi
CVII. tv. (Bv. tv,) 2. $ (5) bekezd6s alapjdn a fogvatartottak kotelezo
foglalkoztat{szita l6trehozott gazd6lkod6 szervezetek bv. szervek. A fogvatartottak
nrunk6ltat6s6t a biintetesek 6s int6zked6sek v6grehajt6s6r6l sz6L6 7979. evi I I' tvr. a
sz ab ad sd gv

Z.2,ll.

esztls sor6n v6grehaj tand6 felad at a rnunkdl tat6s.

C6gn6v: Pdlhahnai Aglospeci6l Mezlgazd,asAgi Telrnelo, Ert6kesito ds Szolgriltat6
Korl6tolt Felel6ss6gii T6rsas69
Rtividitett c6gndv: Pdlhahnai Agrospeci6l Kft.
Sz6khely: 2407 Dunaijv6ros, P6lltaltna 1'
C6gj egyz6ksz6m: 07 -09 -003062
Tiirzst6ke (alapt6kc) iisszege: 350.730e Ft
Allami tulajdonri tiirzsbet6t iisszege: 350.?30e Ft
Attami tulajdonti tiirzsbetdt tulaidoni arfnya: 100%
Attanri tulajdonir r6szesed6s legutols6 nyilvintartfsi 6rt6ke: 350.730 e Ft

Megbizott 6ltal ell6tott kiizfeladat(ok), amelynek ellAtisa c6ti6b6l tiirt6nik a
R6sicsedds hasznositfsa: A biintetds-vegrehajt6si szert ezettol s2616 1995. 6vi

CV[. tv. (Bv. tv.) 2. $ (5)

alapjin

a

fogvatat'tottak kotelez6
foglalkoztat6sAra l{trehozott gazd6\kod6 szervezetek bv. szen'ek. A fogvatartottak
rnunk6ltat6s6t a biintetesek 6s int6zked6sek v6grehajt6s6r6l sz6l6 1979. 6vi I l. tvr, a
bekezd6s

szabads6gveszt6s sor6n v6grehajtand6 feladat a rnunk6ltatds.

Holrling Korlrttolt Felelfissegii Tdrsosrig
Rdvidftett cigttiv: Bv, Holding Rft,
Szdkhely: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 70,
Cigj egyzi kszdm : 0 1'0 9-2 0 0 9 3 7
Tirutdke (aloptdke) dsszege: 3,000 e Fr
/ilumi tulaidonil tiirzsbetdt iisszege: 3,000 e Ft
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Megblzott dltal elldtott kiizfeladat(ok), amelynek elldtdsa cdljdbdl tiirtdnik a
Riszesedds ltssznos[tdsa: A biintetds-vdgrehajtdsi szervezetrdl sail6 1995, dvi CWI
1, (Bv. tv.) 2, $ (5) bekezdCs nlapjdn n fogvntrrtottak kdtelezd foglnlkoztottisirn
ldtrehozott gazddlkodd sTerve4etek bv, szervek, A fog'atatrottak munkdltatdsdt a
biintetisek 6s intdzkeddsek vdgrehajtdsdrill szdl6 1979. ivi 11. tun o
szo b a dsd gv e s ztti s s o rd n y dg re h ajta n d d fe la da t a m u n k d ltatd s
2.3.

Megbizott dij- 6s kdlts6gtdritdsi ig6ny n6lkril r,6lialja az Nvt., a Vtv. 6s a Vhr. alapjdn a
Rdszesed6sek feletti hrlajdonosi jogok €s kritelezetts6gek jelen szerz6ddsben foglalt
koridtoz6sokkal 6s felt6telekkel tdrt6n6 gyakorl6sdt. Az MNV Zrt. dij ds kciltsdgtdritdsi
ig6ny ndlk{il bizza rneg a Megbizottat a R6szesed6shez kapcsol6d6 tulajdonosi jogok
(tags6gi jogok) gyakorl6s6val.

2.4.

A Megbizott kciteles a jelen szerzdddsben foglalt eloir'6soknak megfeleloen elj6rni 6s az
MNV Zrt. ellzetes hozzildn'ulAsdt igdnylo kdrd€sekben az MNV Zrt. ddrrtdset a 4.5.
pontban foglaltak szerint, nregfelelo id6ben kezdemdnyezii. A Megbizott az MNV Zrt.
el6zetes hozzdjdrtlJirs6t uem igdnylo, jelen szerz6dds alapj6n meghozott drjntdsei
tekintet6ben a tulajdonosi joggyakorl6 nev€ben 6s helyett, saj6t hat6skcjrben 6s cindll6
felel6ssdggeljdr el.

2,5,

2.6,

A jelen Szerz6ddshez csatolt 1, szdrrrri rnelldklet szerinti - T6rsas6gorrk6nt 2-2 ercdeti
pdld6nyban kiadott - tneghatahn azils alapjitr Megbizott k<iteles halad6ktalantrl drtesiteni
a jelen szelz6dds tiugydt kepez6 T6r'sas6gokat ar16l, hogy Megbiz6 neveben ds lrelyett,
a tag meghatalmazottjakdnt jogosult a T6rsas6g fel6 elj6rni, Megbizott 6rtesit6sdben
egyidejtileg kdpviseleti meghatalmazhsilnak a Tdlsasdgok tagjegyzdkdbe tdrtdno
bejegyzdsdt is kezdemdu5'eznie sziiksdges. A hatdlozott id6re sz6l6 meghatalrnaz6sok
kiadtlsdnak rendj€t jelen szelz6dds 6. pontja szabillyozza.
Az R6szeseddsekkel kapcsolatos, a Tdrsas6gok aktudlis gazdasdgi, p5nzigyi helyzet&e
vonatkoz6 adatokat a jelerr Szerzoddsliez csatolt 2. sztn:f rnell6klet szerinti, az 6r'inteft
Tdrsastig reszdrol kidllitott ds cdgszenien al6irt T6tsas6gi torzslap 6s kontrolling adatlap
tattaltnazza.

3. Aszerz6d6s id6berti hatilya

3,1.

Felek rnegdllapodnak, hogy jelen szerz6dds mindket F6l dltali cdgszerti al6irdssal, az
utols6kdnt ntegtett al6irds napjdn jcin l6tre, Felek a szerz6d6slhatilrozatlan id6re kdtik.

3.2.

Jelen szerz6dds hat6lybaldpds6nek feltdtele a Felek kcizdtt a2,2. pontban meghatdrozott
R6szesed6sekre kor6bban
2008. m6jus 23-ai €s arurak rn6dosit6sa 2009, janufu 22-ei
d6tumokkal SZT-21978 6s SZT-2797811. szilnok alatt rnegkcitritt vagyonkezel6si
szelz6ddsek tnegsztintet6sdLdl ds a R6szeseddsek visszaadds6r6l sz6l6 megdllapodds
hat6lyba ldpdse. Megbizott jelen szerzodds hatdlybal6pdset6l kezdve jogosult 6s kdteles
a Rdszesed6sek feletti tulajdonbsi jogok meghatahnazottkdnt tiirtdn6 gyakorl6s6ra,

-

-
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4, Felek jogai 6s kiitelezetts6gei

4.I. A Megbizott

a vonatkoz6 jogszabilyokban, valamint a jelen szerzod6sben szereplo
feltetelekkel es korldtoz6sokkal a tulajdonosi joggyakorl6 helyett 6s nev6bett
gyakorolhatja a Megbiz6t rnegillet6 tulajdonosi jogokat ds ktitelezettsdgeket. A
Megbizott a Reszesed6seket nenr idegenitheti el, a tulajdonjogot semrnilyetr jogcimett ide6rti,e gazdas|gi tdrsasSg rdsz&e nem p6nzbeli szolg6ltat6skdnt tcirtdnd nyirjt6st is nem ruh6zhatja 6t, a R6szesed6sekre zflogjogot, haszon6lvezeti jogot, v6teli jogot,
el6r,6sdrl6si jogot ds visszavdsdrldsi jogot nern alapithat, a Rdszesedeseket nem
ter-helheti nteg, biztositdkk6nt nern aj6nlhatja fel. A Megbizott ttem jogosult a
Rdszesed6sek felett jelen szerzodds szerint gyakorolhat6 jogainak vagy azok egy
ldszdnek harmadik szemdly rdszdre t<jrt6n6 dtengeddsdre, idedrtve a Rdszeseddsekre
i.onatkoz6 bAnnilyen szerzOdds rnegkdtdsdt.

4.2.

-

a T6rsas6gok
Jelen Szerz<idds alapjdn a 4.5. pontban foglaltak figyelember,6tel6vel
jogok
6s
kcitelezettsdgek
rdszr.6tellel
dsszeftigg6
legf6bb szerve dtjntdshozatal6ban r.a16
- idedrtve ki.ilcinosen a Megbiz6 nevdben ds helyett tcirtdno szavazatijog gyakorl6sdt - a
jelen szelz6dds L sz6rnir rnelldkletdt kdpez6 meghatahnazds 6s jelen szerz6d€s alapjdn a

-

Megbizottat illetik meg, illetve terhelik, Erurek megfeleloen a Megbizott l6tja el a
T6rsas6gokkal kapcsolatosan az egyes vagyonnyilatkozat-t6teli kdtelezettsdgela'61 sz6l6
2007. eti CLII. tcirvdny 7, $ b) pontja szerinti, a vagyorulyilatkozat orzdsddrt felelos
szers,ezet feladatait. A Megbizott sajdt fon6saibol kciteles biztositalri az illtala a
Megbizott nev€ben a Tdrsas6g fel6 vdllalt ktitelezettsegeket, ide6rtve ktildnosen, de nem
kiz6r6lagosan a tagi fondsjuttatAsok teljesit6s6re irfnyui6 kcjtelezetts6gv6llal6sokat ful.
t6keerneles, t6mogat6s rryirjtdsa, p6tbefizetes teljesitese stb.). A Megbizott tudom6sul
veszi, hogy az 6llarnh6ztalt6sr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Aht.)
45, $ (l)-(2) bekezddseiben foglaltakra figyelernrnel a Tdrsas6gok rlsz&e - az dllami
tulajdonosi joggyakorl6 nevdben 6s helyett - hitelt, kdlcsont, r,alanrint t6keemel6st,
t6mogat6st kizfullag a tcilvdnyben el6irt miniszteri j6v6hagy6sokkal ny0jtltat.
Megbizott tudorn6sul veszi tor,6bb6, hogy t6keerneldsek esetdn az Nr4. 8, $ (10)-(13)
bekezd6seiben foglaltak 6rv6nyesiil6s6t is biztositani sziikseges.
Megbfzott krilcjnos tekintettel a vonatkoz6 jogszabdlyokban 6s a jelen szerzoddsben
foglaltakla a Megbfzott6l elr,6rhat6 gondossdggal j6r el a R6szesed6s 6rtek6nek
nreg6rzdse drdekdben. A Megbizott kdteles haladektalanul ettesiteni - javaslataival
egyiitt - az MNV Zrt.-t,lia tudorn6s6ra jut, hogy valarnely Tdrsasdgndl a saj6t t6ke
vesztes€g folS't6n a tdlzstoke k6thannad6ra csokkent, vagy a T6rsasdg a fizet6seit
megsziintette, 6s vagyona atartoz6sokat nem fedezi.

4.3. A

4.4. A

R6szeseddsek felett

tdndny alapj6n a Megbiz6t rnegillet6 jogok gyakorldsa 6s

a

kcjtelezetts6gek Megbizott rdszdr6l t0rtdn6 teljesit6se sor6n Megbizott koteles az dllarni
vagyon 6rtek6nek rneg6rzdse 6s gyarapitfusa, az Allarni ds a kozfeladatok ell6t6s6nak

el6segitdse 6rdekdben

-

tovdbb6 az Nvt.

7, $-6ban foglaltak figyelernbev6teldvel

-

elj6rni.
elozetes hozzdjfuulils6t k6rni a Rdszeseddsekhez
kapcsol6d6 szavazatijogok al6bbi kdlddsekben tortdnii gyakorl6s6t megel6z6en:

4.5. A Megbizott kdteles a Megbiz6

j

Kft, esetdn

a) az alapit6 okilat

b)
c)
d)
e)

0
g)

h)

i)
j)

k)

l)

(tdrsasdgi szerzcides) olyan taltalmti m6dosit6sa, amely
Rdszesed€shez kapcso16d6 jogokat hdtr6nyosan 6rintheti;
a T6rsasdg v6gelsz6mol6ssal tcirtdnd jogut6d ndlkiili rnegszi.intetdse;
a T6tsas6g iltalakul6sa;
a tcilzstoke felemeldse, Gt. szerint nem k<jtelezri lesz6llit6sa;
tcirzst6ke emeldse esetdn a tagok elsobbsdgijog6nak kizdrbsa;

a

az elsobbsdgi jog gyakorl6s6ra jogosultak
kijekilese;
t<irzstdke felemeldsekot, illetve az elsobbsdgi jog g1'akoll6sa esetdn a
torzsbet6tek ar6ny6t61 val6 elt6rds rnegdl lapitdsa;
ttirzstoke leszdllftdsakor a tcjrzsbet6tek ardnyrlt6l val6 eltdlds meg6llapit6sa;
elcivdsdrl6si jog g1,akotl6sa a T6rsas6g 6ltal;
az elor,6s6rl6sra jogosult szemdly kijelcildse;
az iizletresz kiviil6ll6 szemdlyre tiirt6nri iltrtltdzilsdnti a beleegyezds
torzst6ke emel6se sor'6n

rnegad6sa;

tizletrdsz feloszt6sfhoz va16 ltozzijimlAs 6s az izTetresz bevou6sdnak
elrendel6se;

n) az elisrnert

v6llalatcsoport ldtrehozdshnak elokdszftdsdr6l ds az ulalmi
szerz6dds tewezetdnek tartahn6r6l val6 dcintds. az uralmi szerzodds

tervezet6nek j 6v6hagyrlsa,
n) gazd6lkod6 szew ezet alapit6sa vagy lnegszrintetese, valarnint gazddlkod6
sz

o)

erveze tb en r'6sz esedds rnegsz erzdse

vagy 6truhiz6sa,

A 2.2 pontban rnegjeldlt tdrsas6gok tulajdondt kdpezo ter.m6ftildek
elid egenit6s 6hez, cser ejthez,

p) t6tsas6gok tulajdondt kepezo term<iftildek mtiveldsi
megvdltoztat6shoz, rn6s c6hi hasznosit6shoz, megterhelds6hez,

q) stratdgiai

d<int6sek rneghozataldhoz, krilcjnos tekirrtettel

szerkezet6nek rnegvdlto ztatdsa, ijzletdgak rnegsztintetdse.

a

6g6nak

tennelds

A

Megbizott a fenti k€rd€sek fehneriil6sdr6l ds az azok*al kapcsolatos szdnddkfu6l
koteles az alapit6i ltatdrozat kiad6s6nak tervezett id6pontja elott legal6bb 30 nappal,
illetve a taggl'rildsi rneghir,6 30 napon beliili k6zhezr'6tele esetdn a kdzhezr'dtelt
kdvet6en haladdktalanul, de legk6s6bb 2 munkanapon beltil ildsban t|jdkoztatni az
MNV Zrt-t. A Megbizottnak az 6rtesitdsben ki kell fejtenie a tervezett drint6se
indokoitsdg6t, a rnegalapozottsdgdt al6tdrnaszt6 6rveket, 6s egyuttal mell6kelnie
sziiksdges az ezeket aldt6rnaszt6, hitelt drdernlo dokumentumokat is, idedrtve a vezet6
tiszts€gvisel6k, valamint a feltigyel6 bizottsdg telvezett dcjntdsr6l kialakitott
v6lern6ny6nek csatol6s6t is. Az MNV Zrt. a hozziljilrultts k6rd€s6ben meghozott
d6ntdsdr6l a Megbizottnak a r$sz€re a fentiek szeriut rnegkiildott 6rtesit6s klzlrezv6tellt
kcivet6 25 napon beltil, illetve ha jogszab6ly alapj6n enndl rcividebb idon beltil
sziiks6ges a dontds tneghozatala, elilrez igazodva, de legal6bb 15 napoli beliil
t6jdkoztatja.

4,6. A Megbizott

6s a T6rsas6g tagjai vagy a Tdrsasdgba a jcivoben esetleg bel6p6 tagok
T6rsasdgra vonatkoz6 jogviszormyal kapcsolatban ldtrej6tt bdnnely
megfllapoddst a Megbizott csak az MNV Lft. el6zetes irdsbeli j6v6hagy6s6val kritheti
rneg, m6dosithad a, illetve szi.intetheti rneg,

kcizcitt,

a

3r

.i

4.7.

4.8.

Megbiz6 - azor T6rsas6gok vonatkoz6sdban, ahol
az |llarni Rdszesedds a Tdrsasdgban tdbbs6gi szavazati ar6nyt testesit meg - a
T6rsas6gok feliigyei6 bizotts6gdba 6s ha a Tdlsas6gn6l mtikodik, akkot a Tdrsas6g
igazgat6shg6ba is - a testtilet l6tszdm6nak noveldse nelktil - egy tagot deleg6lhat. Az
MNV Z,-t, kizlrllagos joga az |ltala ily rn6don deleg6lt tag visszahi'r'6s6t 6s helyette
rnis szerndly rnegv6lasztitsilt kezdem6nyezni. A Megbizott az MNV Zrt.illtaljavasolt
szern6ly testiileti taggd vdlasztdsdt, illetve e szerndly MNV Zrt. 6ltal javasolt
visszahivdsdt 6s helyette rn6s szern6ly megv6laszt6s6t egyszerndlyes t6rsas6gokn6l a
kezderndnyezes Vagl,onkezel6h<iz tcirtdno rnegdrkez6sdt kcivet6 15 munkanapon beltil,
egy6b t6rsas6gokndl a legfdbb szerv kezdem6nyezds klzhezvdtele utdni soron
kdvetkezo iil6s6n k<iteles biztositani, Az MNV Zrt. 6ltal deleg6lt szetn6lynek rneg kell
fel el n i e a vonatkozo <i sszef6r'hetetlens6gi szabril yoknak.

A Megbizott tudorn6sul veszi, hogy

a

Megbizott a R6szesed6s feiett a Megbiz6t rnegillet6 tulajdonosi jogokat 6s
kcitelezettsdgeket a tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben 6s helyett koteles a
kcizfeladatok ell6t6sdra val6 rendeltetdsnek, jelen szerz6ddsnek, tov6bb6 a rendes
gazddlkodds szabdlyainak megfeleloen, a Megbizott6l elvdrhat6 gondoss6ggal
gyakorolni. A Megbizott az esetleges szerz6ddsszegdsdrt az ir'6nyad6 jogszab6lyokban

A

foglaltak szerint fele..
4.9.

5.

Jelen Szerz6dds id6beli hat6lya alatt a Megbizott vezet6 beoszt6sir munkatdrsai 6s azok
Tilsasiigban 6s aturak a
kcjzeli ltozzfutartoz6i netn szerezhefurek r6szesed6st
sz6mvitelrol sz6l6 2000. 6vi C, tdrv6ny szerinti kapcsolt r'6llalkozdsaiban.

a

Nyilvdntart6s, adatszolgfltatf

s

51. A Megbizott l5 napon beliil koteles irAsban bejelenteni az MNV Zrt-tek, ha a T6rsas6g
3. sz6rnri rnelldklete szerinti torzsadataiban v6ltozds k<ivetkezik be.
5.2.

kapcsolatosan jelen szerzod6s 4. sz, rnell6klete szetinti
adatkcitben 6s gyakoris6ggat adatokat szolgdltat az MNV Ztt. rbszdre. Az MNV Zrt.
minden 6vben ktilon thjbkoztatilst Kild a kontrolling adatszolgdltat6sok teljesit6s6nek

A Megbizott a R6szesed6ssel
pontos rn6dj 6161, feltdteleir6l.

5.3.

megkeresdsdre, a tnegkeresds hozzfidtkezdsdtbl sz6rnitott 15
rnunkarrapon beliil koteles a Megbizott az MNV Zrt. rtszlte a T6r'sas6gra vouatkoz6,
rendelkez6s6re 6116 infolm6ci6kat (adatokat) megadni.

Az MNV Zrt. irhsbeli

6. Meghatalmaz6sok kiad6sdnak rendje

6.1. Az MNV Zrt. - mint a Magyar Allarn nev6ben tulajdonosi jogokat gyakorl6 szervezet kiiltin jogszabdlyban rneghat 6rozott, rilbizott 6llarni vagyonnal kapcsolatos 6ves
beszirnol6 kdszit6si 6s krinywezet€si k<itelezettsdge teljesft6sdnek biztosit6sa 6rdek6ben
Megbizott kdteles rninden 6v rnAjus 31. napj6ig a Rdszeseddsek 6rt6kel6s6hez sztiks6ges
valamemryi adatot, dokumentumot - ide6rtve a T6rsas6gok rn6jus 31, napj6ig elfogadott
6ves beszdrnol6j6t, a R6szeseddsek ertdk6t befoly6sol6, az6ta a T6rsas6g rdszdr6l
megtett vagy a T6rsasiiggal szemben bekdvetkezett, tokedrtdket erirrt6 intdzkeddsekrol
sz6i6 t6jdkoztatdst (pl, tokeerneids, t6kelesz6llit6s, kijzbenso mdt'leg elkdszitdse, negativ
kimeneielii perek, hat6s6gi eljdr6sok IezfuAsa, cs6deljdr6s, vdgelszdmol6si, felsz6mol6si
eljdrds tnegindit6sa, ad6sz6m felfiiggeszt6se stb.) - az MNV Zrt, rflsz&e megkiildeni.,
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tov6bb6 ezzel egyidejtleg kezdem6nyezni a jeleu szerz6ddssel t'6szdre 6tengedett
tulajdonosi jogok gyakorldsdhoz sztiks6ges, kcivetkezo evre sz6l6 nreghatalmaz6s
kiad6s6t.

6.2. Amennyiben a 6.1. pont szerinti adatszolgdltat6ssal tisszefligg6sben meg6llapithat6,
lrogy a Tdrsasdgok sajdit toke ertdke a megelozo 6r,i sajdt t6ke drtdkhez kdpest
cs<jkken6st rnutat, a Tflsas6g vesztesdges vagy a Rdszeseddsek 6rt6kel6se sor6n
v6rfiat6an 6rt6kveszt6st kelt elszdrnolni, Megbizott a 6,1, pou.t szerinti
adatszolg6ltatdssal egyidejtileg, legk6sobb m6jus 3l-ig kiildn nyilatkozatbau koteles az
MNV Zr1. rlszile bernutatni a T6rsas6g sajdt toke cscikkendse, a vesztes6g, illetve a
Rdszesed6s 6rt6kveszt6s6nek okait, a vesztesdg jdvobeli cs6kkent6se, illetve a
nyeres6gesseg el6r6se erdek6ben tervezett intdzked6seit.

6.3. Az MNV Zrt. a6.1.6s 6.2. pontban rneghat6rozott

adatszolg6ltat6s rnegvizsg6l6sdt, 6s a
Rdszesedds 6r1dke16s6t k<jvetden sztiksdg szerint felhivja Megbizottat tor,6bbi
inform6ci6k, illetve kiegdszit6 magyarhzatok rnegt6tel6re, ide6rtve kiilcincisen azt az
esetet, ha a rnegkiild6tt informdcidk a R6szesedes 6rt6keles6hez neln el6gs6gesek vagy a
Reszesed6sre 6rt6kveszt6st kell elszfinolni, 6s Megbizott a 6.2. pottt szelinti
infonndci6kr'61 nern tett nyilatkozatot az MNV Zrt. rlszdre, Megbiz6 felhivrisa eset6n
Megbizott sororr kivi.il, legkds6bb 5 munkanapou belijl k<jteles a sziiksdges kiegd.szit6
inform6ci6k megkiild6s6re, nyilatkozatok megt6tel6re.

6.4. Az MNV Zrt. a 6.1.- 6.3. pontok szeriuti inforti6ci6k alapj6n a R6szesed6seket
legkdsobb jiilius 25-ig 6rt6keli, rnajd az az MNV Zrt. lgazgat6siiga az MNV Zrt.
ftbizott 611arni vagyonnal kapcsolatos 6ves beszSrnol6j6t augusztus 15. napj6ig
elfogadja ds rnegkrildi az dllami vagyon felilgyeletddrt felel6s minisztet'tiek. Az MNV
Zrt. ezzel p6rhuzarnosan, legkds6bb szepternber 30-ig kiadja 6s a Megbizott rdsz5re
megkiildi az rijabb 6vre s2616 rneghatahndz6sokat. A rneghatahnaz6sok rnegki.ild6sdvet
egyidejiileg, de legkds6bb az MNV 2rt. besz|mol6jdnak miniszter rdszdrdl tdrtdnt
elfogad6sdt k<ivet6 15 napon beliil a Megbiz6 t|jbkoztatflst ad Megbizott teszere a
R6szesedds aktu6lis nvilvdntartdsi 6rt6k6r6l.
7, Az

MNV Zrt. tulajdonosi ellen6zdse

- a vonatkoz6 jogszab6lyok, igy kiiltjrrosen a Vtv. 17. $ (1) bekezd6s (d)
pontja, Vhr. l. $-6nak (3) bekezd6s6re figyelernrnel - jogosult a Megbizottndl, valarnint
a T6rsas6goknfl ellen6lzdst taltani. Az MNV Zrt, tulajdonosi ellen6rz1si szab|lyzatirt,
amely az MNV Zrt. honlapj6r6l letdlthet6, a Felek a szerzodds r6szdnek tekiutik.
Amennyiben e szabdlyzat a Megbizottat drint6en m6dosul, au6l az MNV Zr1. k<jteles a
Megbizottat a m6dosit6st kcivet6 5 rnunkanapon beltil t6jdkoztatni.

7.7, Az MNV Zrt.

7,2. Az MNV Zrt. kdteles az ellenorzds megkezddse el6tt - a Vhr.21. $ (l) bekezdds d)
pontj6ban foglalt eset kiv6tel6vel - a Vll', 21. $ (2) bekezd6s b) pontja alapjAn legal6bb
8 nappal 6r'tesiteni az ellenlrzott szerv vezetljdt az ellenovds kezd6 id6pontjdr6l, az
ellenorzdsben rdsztvev6 szerndlyekr'61, illetve az ellenlrzds t6rgydr6l. Az ellenorzds a
Vhr. 20, $ (l) 6s (2)bekezdbs6ben foglaltak szerint a Tdrsasdg gazdttlkodds6ta, valatnint
a Megbfzottat megillet6 jogok gyakoll6s6ra, annak szab6lyszertisdgdre terjedhet ki.

lt

7.3 A tulajdonosi ellenonestvegzo tudomdsul veszi ds tuag6ra ndzve kdtelezdnek islneri el
az ellen6rzcjtt sajdtos miiktiddsi kcirtilmdnyei ds szab6lyai rniatt eloirt, a bv, szervezetek
v ezetoi 6ltal rn e ghatdrozott bels6 szab6lyoz6kat.
8 Elszdrnoliis a szcrzdd6s

tdrgl'6t k6pezd vagl'onnal

8.1 Jelen szelzddds rnegsziindsekor a Megbizott kcjteles a Rdszesed6ssel kapcsolatosau a
Megbiz6 fe16 elszdrnolni. Az elsz6rnol6s a R6szesed6s MNV Zrt.-n61 nyih'fntartott
legutols6 aktuelis n5'ilvdntartrisi 6rt6ke 6s a Tdrsasdg rdszer6l - az l. szdrnt rnelleklet
szerinti Tdrsasdgi trirzslap 6s kontrolling adatlap szerinti adattartalommal - tnegadott, a
szerz6d6s megsziindsekor r'6drat6 saj6t tokedrtdke figyelenrber'dteldvel tcirtdnik.

az elsz6mol6s keretdben Megbiz6 feIE azt kbteles igazolni, hogy a R6szesedds
6rtdkdnek rneg6rz6se drdekdben tulajdonosi jogait jelen szelzodds lendelkezdseinek
betart6sdval, az illlarni vagyon hasznosit6j6t6l etv6rhat6 gondoss6ggal gyakorolta, 6s
ennek keret6ben minden t6le elv6r'hat6 intdzkeddst megtett annak erdekdben; hogy a

S.2 Megbizott

Rdszesedds ertdke ne csdkkenjen.

9.

A szerzdd6s megsziin6se

9.1

JelenSzerzdddsrnegsziirrtethet6:

a) a szetzldds kozos tuegeg5'ezdssel ttirlen6 uregsziintetdsdvel,
b) a szevodes Megbiz6 reszdrdl trirtdn6 azonnali hat6ly(r felmortddsdval,

rendes fehnond6ssal, ir6sban, b6Lnielyik Fdl rdszdrol legal6bb 30 napos fehnondAsi
id6r'el.

cj

g,2

Jelen Szerz6dds Megb
fel:

iz6 t6szdr6l azounali hatdllyal az alAbbi

a) a Megb izott eljirlsa az 6llarni
k6rokozdssal fenyeget,

b) a

Rdszesedfs ert6k6ben

esetekben rnondhat6

vagyonban k6rt okoz, vagy tnagatartdsa k<izvetlentil

a Megbizottnak felr6hat6 okb6l ldnyeges

cscikken6s

k<ivetkezik be,

jogszabdlyb6l vagy jelen szerz6ddsb6l ered6 ldnyeges kcitelezettsdgdt
felr6hat6 rn6don rnegszegte, ide6rtve ktil<indsen a 6.1-6.3. pontokban rneghatdrozott

c) a Megbizott

adatszolg6ltat6s ehnul

g.3

asz

t5sdt.

A R6szeseddssel kapcsolatos rnegbiz6s megsziinik (t6rg14a1annd v6lik), ha a R6szesedds
a Tdrsasdg jogut6d ndlktili rnegszrinds6vel megsztinik, vagy a Rdszesedds kikeriil a
Magyar Atiu- tulajdondb6l, Ha valamely R6szesed6ssel kapcsolatos megbizAs
rnegiztinds{vel jelen szerz6clds csak rdszlegesen szfinik meg, a rnegbiz6s megsziindsdvel
1em 6rintett R6szeseddsek tekintetdben a szerz6dds tovdbbra is viiltozatlanul hat6lyos
rnalad.

g.4 Az MNV Zrt. felmoncldsi jogdt oly rn6don gyakorolhatja, hogy az 6rintett
fel adatok folyarnatos ell6t6sa

fllami

biztositott legyen,
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10. A

jogvitfk

rendez6se

10.1 A Felek a szerz6d6s teljesitdse sor6n felmer"ril6 r,it6s k6rddsekben kdtelesek rnegkis6relni

az egyezs|gkcit6st. Egyezslg
betart6sdval

-

-

eset€n a Felek
a jogszabdlyokban foglalt felt6telek
a szerz6ddst kdzcis megegyezdssel rn6dosithatj6k. Felek meg6llapodnak

egyezs6gkdt6sre irdnyul6 t6rgyal6sok 30 napon beliili
eredrn6nytelens6ge eset6n a jelen szerz6ddsbol ered<i jogvitdkban az illet6kes 6s
hatdskduel'rendelkez6 rendes bir6s6g j6r el,

abban, hogy

az

10.2 Amennyiben jelen

szerz6d6s b6r'rnely lendelkezdse drv6nl4elen vag),
kik€nyszerithetetlen, vagy amenuyiben az illet6kes bir6s6g rneg6llapitj a az
dlr,dnytelensdget vagl. a jogi irton va16 kikdnyszerithetds6g hi6nydt, az nent drinti a

szelz6dds egy6b rendelkezdseinek drvdnyessdgdt ds kikdnyszelithet6s6gdt, kivdve, lra
Felek az 6rintett rendelkez6sek ndlkiil a szerz6ddst neur k0tdttdk volna meg. Felek
j6hiszerntien egyiittrnrikodnek annak drdekdben, hogy az ilyen lendelkezdst mindk6t Fel
szdrnhra elfogadhat6, dlr,6n5'es 6s jogilag kikdnyszerithet6 rendelkez6ssel ntegfelel6en
helyettesits6k.
11. Egy6b rendclkez6sek

I1.1 A Megbizott kijelenti, hogy jogosult jelen szerz6dds rnegkcitds6re, 6s vele szemben nem
6llnak femr a jogszab6lyban foglalt, a szerzbdl.s rnegkdtdset kizhr1 feltdtelek. A
Megbizott kijelenti tov6bb6, hogy arnennyiben vele szemben valamely kiz6r6 felt6te1
jelen Szerz<id6s idobeli hatdlya alatt mertil fel, arr6l haladdktalanul, ir6sban drtesiti az
MNV Zrt-t,

ll,2

Felek a jelen szerz6d6ssel kapcsolatban Altaluk kezelt adatokat a vonatkoz6
jogszab6ll,oknak megfelel6en kdtelesek k6relenue, vagy hivatalb6l nyilr,dnoss6gra
Itozni, kiv6ve azokat az adatokat - igy Kil<jnrisen a szerndlyes, illetve a dcint6s
elokdszit6 nern nyilvifuios adatokat, a rninositett adatokat -, amelyek rnegismerdsdt
ttilv6ny kizAr ja, v agy korliltozza.

11.3 Jelen szetz6d6ssel kapcsolatos b6rmilyen drtesitds, kcjzl6s, kdzlem6ny, nyilatkozat
rnegt6tele, tov6bb6 a szevodf,s modosit6sa kiz6r'6lag frdsban 6rvdnyes. Felek a
szerz6d€ssel kapcsolatos egymAsnak cinzett drtesitdst, nyilatkozatot, e szerz6ddsre
hivatkozdssal az al6bbi szem6lyek r€szdre krildik rneg:

MNV Zrt. r6szdr6l: dr. Szivek Norbert vezfitigazgat6 rir r6szdle
Meebizott r6sz6rdl: Cs6ti Andr'6s bv. vez6r6magy, bv. f6tandcsos, olszdgos paraucsnok
r'€szdr.e

I 1.4 Jelen szetz6ddssel kapcsolatban felmeriil6 kcilts6geket 6s kiad6sokat

az a Fel viseli,

amelyik Feln6l a kolts6g vagy kiad6s fehnenilt.
11.5 Jelen Szerz6ddsben llem szabiiyozott kdrd6sekben az Ntv., Vtv., a Vhr.,

az Aht., a

Polgdri Tdrvdnyk0nyvrol sz6lo 1959. dvi IV. tcilv6ny, a mindenkor hat6lyos
koltsegvet€si tdrv6ny, a gazdas|gi t6rsas6gokr6l s2616 2006, 6vi IV, tcirv6ny, a
sz6mviteh'61 sz6l6 2000, dvi C. tcilvdny, valamint a lnagyal' jog mds, vonatkoz6

jogszabflyai az ir6nyad6ak,

'is"
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11.6 Jelen szet'z6d6s hat eredetipdlddnl'ban kdsztilt, anrelyb6l hdrorn p€ld6ny a Megbizottat,
hdrom p6ldrirty az MNV Zrt-t illeti rneg.

A Felek a jelen

-

szerz6ddst annak eloh,asdsdt ds drtehnezdsdt kdvet6en
mindenben megegl,ezdt j6vdhagy6lag irj6k ald.
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